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   کابل-  عبدهللا امينی 

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۶
  

  عبدهللا در ملل متحد

 
 عبدهللا در مقابل بيرق امريکا

عبدهللا عبدهللا به اصطالح رئيس اجرائی دولت مستعمراتی افغانستان اشغال شده  با عدۀ کثيری از ھمراھان به نيويارک 

در ميان ھمراھان عمر صد مشاور امور جنسی .  ملل متحد شرکت نمايدیرفت تا در ھفتادمين اجالسيۀ مجمع عموم

شود  تصور می. ًاشرف غنی ظاھرا نظر به داليل صحی از رفتن به نيويارک منصرف شد. عبدهللا ھم شرکت دارد

  .داليل سياسی او را مانع شده باشد

موضوعاتی را که نمايندۀ دولت . عبدهللا مانند ساير رھبران دولت مستعمراتی يک نواخت و تکراری صحبت خواھد کرد

عۀ جھانی با افغانستان اشغال شده، وضع امنيتی و مشکل مواد مستعمراتی مطرح خواھد کرد عبارت از ھمکاری جام

افراد خبير . معلوم نيست که چرا عبدهللا تعداد زيادی را به نام مشاور و ھمکار با  خود آورده است. مخدره خواھد بود

اين تعداد کثير ايجاب ھمراھی  . شد می گويند که در گذشته ھا تعداد شرکت کنندگان از  دو و يا سه نفر زياد نمی

يک و يا دو تن موظف شده اند که بعد از وقت . مصارف گزافی را می نمايد که برای افغانستان فقير کمرشکن است

 و "جامعۀ جھانی"دی از ک تتواند بگويد به جز عبدهللا چه می. جلسه، محالت خوبی را برای عياشی عبدهللا پيدا کنند

.  وجود نداشته استً مسايل اقتصادی و امنيتی که اصالفغانستان در مورد پيشرفت درتعھدات پوچ و دروغين نمايندۀ ا

عبدهللا قادر . دولت مستعمراتی افغانستان بی حيثيت ترين،  بی کفايت ترين و فاسد ترين دولت در جھان شناخته شده است

فيشن و . وعده ھای دروغين خود بسازد را يک شبه تغيير دھد و آنھا را پذيرای "جامعۀ جھانی"نخواھد بود که ذھنيت 

دانند که غنی کيست و عبدهللا  آنھا می. دريشی ھای رنگ به رنگ عبدهللا چنگی به دل صاحب نظران جھانی نمی زند

  . چه کاره است و کی آنھا را در اريکۀ قدرت نشانده است
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که رھبران ضد ملی و  واھد، چيزی از افغانستان صداقت، پشت کار، شرافت و شھامت اخالقی می خ"جامعۀ جھانی"

  . ضد مردمی دولت مستعمراتی کابل قادر به تأمين آن نيستند

  

 

  

 

 

 


